
    
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DE L'AJUNTAMENT DE DIA 1 DE 

SETEMBRE DE 2011. - 
 

A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,30 hores del dia 1 de 
setembre de dos mil onze, es reuneixen en primera convocatòria, als efectes de realitzar sessió 
ordinària i pública del Plenari de l’Ajuntament de Petra, els regidors que a continuació es 
relacionen: 
  
 Sra. Caterina Mas i Bennassar. 
 Sr. Sebastiá Reixac i Genovard. 
            Sr. Bartomeu Gual Riutort. 
 Sr. Miquel Ensenyat i Sanxo.                
 Sr. Biel Alomar i Bauzá. 
 Sr. Martí Sansaloni i Oliver. 
         Sr. Miquel Santandreu i Bestard. 
              Sr. Pedro Quetglas i Enseñat. 
 Sr. Gabriel Nadal i Mas. 
 Sr. Lluís Grimalt i Gual. 
 Sra. Maria Antònia Alzamora i Torrens.  
 
 Actua com a Secretari el qui ho és de la Corporació, Sr. Francisco González Benito, i la 
sessió és celebra sota la presidència de la Sra. Caterina Mas Bennasar, qui declara oberta la sessió 
amb l’ordre del dia següent:  
 
 1.- APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.-  
 
 Una vegada oberta la sessió, però abans que es tracti aquest primer assumpte, el regidor 
del PP, Miquel Santandreu, anuncia la seva intenció d'introduir una moció per urgència, dintre de 
l'ordre del dia i s'interessa pel moment de la sessió on correspon introduir-la. La Sra. Presidenta es 
dirigeix al Secretari perquè informi i aquest funcionari procedeix a la lectura de l'article 91.4 del 
ROF, on es diu literalment el que segueix:  

 “En las sesiones ordinarias, concluido el examen de los asuntos incluidos en el orden del 
día y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, el Presidente preguntará si algún grupo político 
desea someter a la consideración del Pleno por razones de urgencia, algún asunto no comprendido 
en el orden del día que acompañaba a la convocatoria y que no tenga cabida en el punto de ruegos 
y preguntas. Si así fuere, el portavoz del grupo proponente justificará la urgencia de la moción y el 
Pleno votará, acto seguido, sobre la procedencia de su debate” 

 Francisco González destaca com aspectes clau, perquè pugui introduir-se la moció que 
sigui, els següents: 
 
*Que l'assumpte no tingui cabuda en el punt de precs i preguntes. 
*Que es justifiqui la urgència. 
*Que el Plenari voti prèviament sobre la procedència del seu debat. 
  
 Una vegada que el Secretari ha informat sobre el moment i els altres requisits 
reglamentaris, per a poder introduir una moció per via d'urgència en una sessió plenària ordinària, 
la Sra. Alcaldessa se centra en el contingut propi d'aquest primer punt de l'ordre del dia i ofereix 
l'oportunitat als portaveus dels diferents grups municipals, que es pronunciïn sobre l'acta de 
l'última sessió plenària, celebrada en data 18-7-2011. Els esmentats regidores en donen la seva 
conformitat i en conseqüència, queda aprovada per unanimitat dels regidors que componen el 
Plenari l'esmentada acta, d'acord amb el disposat en l'article 91.4 de Llei Balear Local, 20/2006 de 
15 de desembre; i tot seguit, la Sra. Presidenta obre pas al següent assumpte de l'ordre del dia. 
 
 2.- INCREMENT TAXES MUNICIPALS EXERCICI 2012. -  
 
 Dintre d'aquest altre punt de l'ordre del dia, serà el regidor d'Hisenda Sebastià Reixac el 
qual actua com a ponent, i comença per recordar que igual que es ve fent cada any, es pretén 
aprovar una pujada en els preus municipals conforme a l'augment de l'IPC que ha estat del 3,1%. 



Després d'aportar una sèrie de dades històriques sobre percentatges de l'IPC en els últims anys, 
Sebastià diu que a ningú li agrada haver de pujar els ressenyats preus municipals, però afegeix que 
les expectatives no són molt “halagüeñas”. També recorda aquest regidor que una part dels 
ingressos de l'Ajuntament procedeixen de la participació en els tributs de l'Estat i d'un fons 
autonòmic de cooperació local i que no obstant això, segons la premsa i els comentaris escoltats  
durant la visita d'una responsable de Conselleria corresponent, sembla que aquest any baixarà la 
quantitat corresponent per l'últim concepte esmentat, segons apunta Reixac. En qualsevol cas, 
prossegueix dient aquest regidor sobre la proposta d'acord presentada en el Plenari, que el grup 
municipal PSM es sotmetrà al que ara es decidesqui, ja que l'oposició es troba amb majoria. 
 Després tenen lloc les intervencions dels altres grups municipals, començant pel PSOE. 
La portaveu d'aquest grup, Maria Antonia Alzamora, opina que no és el moment adequat per a 
l'aprovació de la pujada proposada en els preus municipals. La regidora socialista es refereix a la 
situació de crisi econòmica i afegeix que s'hauria d'incidir no tant en les pujades, com en 
l'eficiència. En aquest sentit, indica Maria Antònia que haurien de pagar tots els veïns les taxes. 
Altra cosa que diu la portaveu del PSOE és que a Petra es paga més que en altres pobles i posa 
com exemple l’IVTM (Impost sobre Vehicles) que es paga a Montuïri. També cita algun altre cas 
en concret aquesta regidora, com les entrades a la pista de tennis. A part de l'anterior, la portaveu 
socialista, planteja una proposta de caràcter ambiental en relació amb la taxa per distribució 
d'aigua potable que consistiria, segons explica aquesta regidora, en beneficiar als qui consumeixen 
dintre del primer tram (fins a 25 tones), baixant la quantitat a pagar, i pujar la taxa als qui 
consumeixen dintre del tercer tram (més de 45 tones). 
 El següent portaveu que intervé és el popular Martí Sansaloni, qui demana que no es 
pugin tant els preus municipals, per a compensar per aquella vegada que no es van baixar, malgrat 
el descens de l'IPC. En relació amb el tema de l'eficiència plantejat per la portaveu Alzamora, el 
regidor Sansaloni apunta que s'hauria de millorar l'ús dels recursos. D'altra banda, aquest regidor 
del PP es mostra favorable a la proposta d'aquesta portaveu, per a beneficiar als qui fan un consum 
més sostenible de l'aigua. 
 En el 2on torn per al ponent, Sebastià Reixac anuncia que no es farà la revisió cadastral, 
perquè segons diu, es va considerar amb el gerent del cadastre que no era oportú per a les 
economies domèstiques. En contestació a les comparacions formulades per la regidora del PSOE, 
el que diu Sebastià és que entrant en Internet es poden veure preus i números de tot tipus. Comenta 
el regidor d'Hisenda que s'ha de distingir entre: preus públics, taxes, impostos indirectes i 
participació en els tributs de l'Estat. Per altra banda, informa el regidor d'Hisenda que per esforç 
impositiu a Mallorca, el municipi de Petra es troba en el lloc tercer del rànquing, començant per 
baix, venint a sortir cada habitant per 182 euros, enfront de municipis com Calvià que a cada 
habitant li surt per 1.342 euros. Critica el ponent que la portaveu socialista s'hagi fixat en un 
exemple molt concret, per a transmetre una imatge distinta a la que resulta de les dades generals de 
la Sindicatura de Comptes. Afegeix Sebastià que no li ha agradat el que s'ha dit per la regidora 
esmentada sobre l'eficiència, perquè segons el ponent, l'Ajuntament de Petra fa miracles en aquest 
sentit. Quant a la proposta de modificació en l'Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per 
distribució d'aigua potable, el regidor d'Hisenda mostra els seus dubtes referent a això, parlant d'un 
possible desequilibri fiscal que faria necessari un previ estudi econòmic, però diu que potser el 
Secretari podria opinar referent a això. El funcionari interpel·lat, en la seva condició d'Interventor, 
informa que és la implantació de noves taxes el que legalment requereix un estudi econòmic previ, 
però no la modificació de tarifes segons el consum en els trams de la taxa, com proposa la 
portaveu del PSOE, sense perjudici que es facin prèviament uns números, amb l'objecte que es 
puguin compensar els menors ingressos en el primer tram, amb els majors ingressos en el tram 
tercer. 
 En el 2º torn per al portaveu popular, el regidor Sansaloni, planteja la possibilitat que la 
proposta socialista de la qual estaven parlant el regidor d'Hisenda i l'Interventor, sigui aprovada en 
altra sessió plenària. Quant al tema de l'eficiència, l'opinió de Sansaloni és que els de l'equip de 
govern tenen recursos per al que volen i per al que els interessa. Cita el regidor del PP per 
exemple, el cas del rescat de la concessió del Camp de Futbol, com un supòsit que si hi ha doblers; 
i el cas de posar al dia les liquidacions del Pressupost, com un supòsit en què no n’hi ha. A 
propòsit de l'anterior, Martí Sansaloni diu als de l'equip de govern que encara estan a temps de 
complir amb la paraula donada en la sessió anterior, sobre la posada al dia la comptabilitat 
municipal. 
 En el seu torn i final, el regidor ponent planteja la possibilitat de deixar l'assumpte 
d'aquest 2on punt de l'ordre del dia “sobre la mesa”. En relació amb el rescat de la concessió del 
Camp de Futbol, afirma Sebastià que és un bon negoci per a l'Ajuntament. Quant a la liquidació 



del pressupost municipal, anuncia Sebastià que segurament podrà estar la setmana que ve, per a 
evitar que el Consistori es vegi privat de la quantitat a compte que li correspon per participació en 
els tributs de l'Estat, com es preveu en la Llei d'Economia Sostenible.  
 
          La Sra. Batlessa fa seva la proposta del regidor ponent de deixar aquest punt de l'ordre del 
dia “sobre la mesa”; i el Secretari intervé un moment recordant que s'ha de votar aquesta proposta 
(article 13.10 del ROM). Seguidament, la totalitat dels regidors que componen el Plenari, aproven 
per unanimitat l'acord de deixar “sobre la mesa”, la proposta d'incrementar els preus municipals 
conforme a la pujada relativa de l'IPC en un 3,1%. 
 
 3.- ESCRITS I SOL·LICITUDS.  
 
 a) La Sra. Batlessa comença aquest punt de l'ordre del dia, informant d'un escrit presentat 
pel regidor Lluís Grimalt Gual, per a constituir el grup polític municipal CXI amb ell tot sol com a 
portaveu. 
 
 b) El següent que es tractarà en aquest punt del dia són ja mocions i la primera en 
abordar-se prové del PSOE, amb número de registre municipal 1084 i data 5-8-2011, referent als 
atemptats terroristes de Noruega. La Presidenta ofereix la paraula a la portaveu del PSOE perquè 
pugui defensar-la i Mª Antònia Alzamora resumeix la moció que es transcriu íntegrament més 
baix: 
“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT DE PETRA PER LA 
QUE ES CONDEMNA ELS ATEMPTATS TERRORISTES A NORUEGA I ES DENUNCIA 
EL FANATISME I LA INTOLERANCIA 
El passat divendres 22 de Juliol, Noruega va patir una tragèdia de immenses proporcions: un 
doble atemptat terrorista contra la seu del govern noruec i diversos ministeris adjacents i contra 
el campament d’Estiu de la AUF (Joventut Laborista Noruega). 
Aquest darrer crim va comportar la mort d’una norantena d’adolescents i joves convertint els fets 
en una autèntica tragèdia nacional i un dels majors atacs a la democràcia perpetrats a Europa 
des de la II Guerra Mundial. 
Aquests fets venen acompanyats d’un preocupant ressorgiment polític, social i electoral de 
l’extrema dreta i de la intolerància, l’odi i el fanatisme que han servit de pretext per realitzar 
aquests horribles crims. 
Per tot això, l’Ajuntament de Petra,  
A C O R D A : 
Mostrar la més enèrgica condemna als atemptats terroristes perpetrats a Noruega i traslladar el 
nostre respecte i solidaritat al poble de Noruega. 
Reivindicar la fermesa democràtica com a forma de combat contra la intolerància i la violència. 
Reafirmar la convivència i el respecte com un dels valors suprems del model social europeu. 
Denunciar i combatre el fanatisme, la intolerància, el racisme, la islamofòbia i el rebuig al 
diferent, així com la retòrica de la por i l’odi que contribueixen a gestar actes violents con els 
succeïts a Noruega. 
 Signatura. Maria Antònia Alzamora Torrens” 
 
 En el torn per als restants grups municipals, comença intervenint en aquesta ocasió el 
portaveu de CXI, Lluís Grimalt, que condemna els atemptats ocorreguts. Després pren la paraula el 
regidor del PP Miquel Santandreu, que diu que no els queda més remei que condemnar també 
aquests atemptats i anuncia el seu vot a favor de la moció socialista. Igualment anuncia el vot 
favorable del seu grup, el portaveu del PSM, Sebastià Reixac. Així fixades les postures dels 
diferents grups municipals, té lloc la votació de la moció abans transcrita i queda aprovada aquesta 
per unanimitat dels regidors que componen el Plenari. 
 
 c) També serà la portaveu socialista qui defensarà la següent moció, per provenir del 
PSOE, la que té número de registre municipal 1085 i data 5-8-2011, referida en aquest cas al 
tancament de Ràdio TV de Mallorca. La moció llegida per la regidora Mª Antònia Alzamora, 
queda transcrita en la seva integritat a continuació: 
 
“TÍTOL: REBUIG AL TANCAMENT DE RÀDIO TELEVISIÓ DE MALLORCA 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 



La Ràdio i Televisió de Mallorca va néixer el 2005 com un mitjà de comunicació per aglutinar a 
les televisions locals que havien operat fins aquell any a la nostra illa i que estaven condemnades 
al seu tancament. El Consell de Mallorca va impulsar la seva creació com una empresa pública i 
va comptar des del seu naixement amb el consens polític i social. Des d’aquell moment, la RTV 
Mallorca ha complert una important funció social ja que ha estat un mitjà que ha potenciat la 
proximitat, amb una constant promoció, estímul i defensa de la nostra cultura, la nostra història i 
la nostra llengua. 
RTV Mallorca s’ha caracteritzat per ser un mitjà públic plural i independent, de marcat caràcter 
local i amb una direcció professional. A més, la Ràdio i Televisió de Mallorca, nascuda de la 
confluència de les antigues televisions locals o municipals, ha ajustat el seu pressupost i és una 
empresa pública que no té dèficit. 
La Ràdio i Televisió de Mallorca ha esdevingut, durant aquesta darrera legislatura, un exemple 
de gestió transparent i eficient amb continguts de qualitat, a més de ser dinamitzadora del sector 
audiovisual, un sector estratègic per a la diversificació de la nostra economia. L’ens públic dóna 
feina de forma directa a més d’un centenar de treballadors i de forma indirecta a més d’un miler 
de persones que treballen en més d’una trentena d’empreses del sector audiovisual. Aquestes 
empreses no consumeixen territori, són innovadores tecnològicament i dinamitzen l’economia de 
la nostra illa.  
 
Per tot l’exposat, es presenta la següent 
 
MOCIO 

1. L’Ajuntament de Petra es pronuncia en contra de la proposta de tancar la RTV Mallorca 
que ha fet l’actual equip de govern del Consell de Mallorca. 

2. L’Ajuntament de Petra insta el Consell de Mallorca a mantenir el funcionament de la 
RTV de Mallorca. 

3. S’acorda enviar copia d’aquesta moció a la Presidència del Consell de Mallorca. 

 Signatura. Maria Antònia Alzamora Torrens” 
 
 Comença intervenint així mateix, en primer lloc, el portaveu de CxI, Lluís Grimalt, que es 
manifesta en contra del tancament de Ràdio TV de Mallorca i anuncia el seu vot en contra. 
Seguidament, intervé Miquel Santandreu com a portaveu del PP, recordant que ja es va debatre 
aquest assumpte en una sessió anterior i per a dir que comparteix al 100% l'exposició de motius. 
No obstant això, afirma el regidor popular que les circumstàncies han canviat i que la situació 
econòmica fa precisa una reforma per raons d'eficiència. Finalment, conclou la seva intervenció 
aquest regidor, anunciant que s'abstindrà el grup popular en la votació d'aquesta moció, per 
deferència amb les Televisions Locals. En el torn per a l'equip de govern, actua com a portaveu 
Miquel Ensenyat, qui anuncia igualment el vot favorable del grup municipal PSM i comenta que 
aquest grup havia presentat una moció en termes semblants, la qual han decidit retirar-la en favor 
de la del PSOE. 
 Com no es produeixen ja més intervencions, la Sra. Presidenta dóna pas a la votació de la 
moció més amunt transcrita i queda aprovada amb el següent resultat:  
 
 Vots emesos:  11.  
 Vots a favor:     7 (5 del PSM, 1 de CxI i 1 del PSOE). 
 Vots en contra:  4 del PP.     
 Abstencions:     0. 
 
 En conseqüència, s'aprova per majoria absoluta del número legal de regidors que 
componen el Plenari, la moció abans transcrita. 
 
       d) La següent moció prové del PSM-Entesa Nacionalista, du número de registre 
municipal d'entrada 1156 i data 23-8-2011, i es refereix al requisit del català per a l'accés a la 
funció pública. Pren la paraula el regidor de l'equip de govern, Miquel Ensenyat, i procedeix a la 
lectura íntegra del seu contingut que textualment diu el que segueix: 

“Assumpte: Català requisit d’accés a la funció pública   



El grup municipal del PSM a l’Ajuntament de Petra presenta a la consideració del Ple la següent 

M O C I Ó  

El Govern de les Illes Balears ha obert un període de consultes prèvies a la modificació de la llei 3/2007, de 
27 de març, de la funció pública de la Comunitat autònoma de les Illes Balears, amb l’únic objectiu de 
suprimir com a requisit d’accés a la funció pública el coneixement de la llengua catalana. 

L’article 14 de l’Estatut preveu com a drets dels ciutadans els d’“accedir a la funció pública en condicions 
d’igualtat i segons els principis constitucionals de mèrit i capacitat” i el de “dirigir-se a l’Administració de 
la Comunitat Autònoma en qualsevol de les seves dues llengües oficials i a rebre resposta en la mateixa 
llengua utilitzada”. 
Els articles 54 i 56 de la Llei estatal 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic, fan èmfasi 
en l'obligació de l'empleat públic de conèixer les llengües oficials, i en l'obligació de l'Administració 
d'atendre el ciutadà en la llengua oficial en què ho sol·liciti. En concret, l’article 56 disposa que "les 
Administracions Públiques, en l’àmbit de les seves competències, hauran de preveure la selecció d’empleats 
públics degudament capacitats per  cobrir els llocs de treball a les Comunitats Autònomes que gaudeixin de 
dues llengües oficials”.  
 
És evident que exigir com a requisit d’accés la capacitat d’estar en disposició d'atendre els ciutadans que 
s'expressen en català és la única manera, la més senzilla, raonable i econòmica, de garantir que tothom 
pugui ser atès en la llengua oficial que desitgi, i que, en cas contrari, s’ocasionarà al ciutadà una greu 
pertorbació al seu dret a utilitzar el català amb plena normalitat quan es relaciona amb l’Administració. 
 
Així doncs, l’avantprojecte no s'ajusta a normativa d’ordre superior, per jerarquia i per competència, i 
suposa una passa enrere en la garantia de la igualtat dels ciutadans davant la llei en matèria lingüística, no 
protegeix el tracte comú dels ciutadans davant l'Administració pública, ni la creació de les condicions que 
permetin arribar a la igualtat plena de les dues llengües quant a drets lingüístics, així com a la normalització 
progressiva de la llengua catalana. De fet, la proposta suposa un escarni a l’oficialitat de la llengua 
catalana a les Illes Balears, una regressió en el tractament de  la llengua pròpia, i les persones que la parlen, 
sense precedents des de la democràcia i l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia i romp el consens en matèria de 
política lingüística que queda reflectit en la llei de normalització lingüística aprovada per unanimitat l’any 
1986. 
 
Si aquesta proposta es converteix en Llei, les Illes Balears passaran a ser l'únic lloc del món en què no 
s'exigeix als funcionaris el coneixement de la llengua oficial i pròpia d'aquell lloc, 

Per tot això, el Ple de l’ajuntament de Petra adopta els següents: 
 
ACORDS 

Primer.- L'Ajuntament de Petra considera imprescindible que el coneixement del català sigui un requisit per 
accedir a l’Administració autonòmica de les Illes Balears.  

Segon.- L’Ajuntament de Petra, insta al Govern de les Illes Balears a retirar l'Avantprojecte de Llei de 
modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat autònoma de les Illes 
Balears que pretén eliminar el requisit de coneixement del català per accedir a l’Administració autonòmica.  

Tercer.- L'Ajuntament de Petra, insta al Govern de les Illes Balears a promoure les mesures necessàries per 
restablir el català en el lloc que li correspon com a llengua pròpia de les Illes Balears i a garantir que tota la 
població la conegui i sigui considerada com un dels elements identificadors de la nostra societat. 
Petra, 23 d’agost de 2011 
Signatura. Il·legible” 
 
 El torn per a l'oposició comença en aquest cas amb la intervenció de Maria Antònia 
Alzamora del grup socialista, la qual afirma que la nostra CCAA té dues llengües i que està 
d'acord que s'exigesqui el català com a requisit d'accés a la funció pública balear. El següent 
portaveu que intervé és Lluís Grimalt de CxI per a dir que posar el català com a mèrit, en comptes 
de com a requisit d'accés a la funció pública balear, seria un pas enrere; i que la gent ja s'ha 
acostumat a la situació actual. Aquest regidor anuncia el seu vot a favor de la moció del PSM. 
Després pren la paraula el regidor Miquel Santandreu, per a intervenir com a portaveu del grup 
popular, afirmant que els membres del seu grup estan d'acord en part amb el que es diu en la 



moció, però que en ella es plantegen les coses en termes molt absoluts. Aclareix el portaveu del PP 
que es substitueix el requisit del català pel mèrit del català, amb caràcter excepcional, per a llocs 
molt especials, quedant com a requisit d'accés en els treballs d'atenció al públic. El regidor popular 
comenta que es tracta per exemple, que el millor cardiòleg del món o el millor músic del món, 
puguin venir a treballar a Mallorca, si volen, sense que se'ls exigesqui com a requisit el català. 
Miquel Santandreu afirma que la mesura proposada no és un pas enrere i que milloraria els serveis 
als ciutadans de les Illes, perquè podrien disposar amb els millors professionals, i ara no poden 
amb la Llei actual tal com està.  
 El regidor ponent del PSM renúncia al seu segon torn i no es produeixen més 
intervencions d'altres grups municipals, per la qual cosa, la Sra. Batlessa demana vots per a la 
moció tractada i s'obté el resultat següent: 
 
 Vots emesos:  11.  
 Vots a favor:     7 (5 del PSM, 1 de CxI i 1 del PSOE) 
 Vots en contra:  4 del  PP.     
 Abstencions:     0. 
 
 Per tant, s'aprova per majoria absoluta del número legal de regidors que componen el 
Plenari, la moció abans transcrita. 
 
           i) La següent moció prové del PSM-Entesa Nacionalista, du número de registre municipal 
d'entrada 1157 i data 23-8-2011, es refereix al sistema ferroviari, i és el regidor d'Obres i Medi 
ambient qui actua com a portaveu de l'equip de govern en aquest cas per a la defensa de la moció 
que literalment es transcriu més baix: 
 
“El grup municipal del PSM-ENTESA a l’Ajuntament de Petra sotmet a la consideració del PLE la següent  

MOCIÓ 
 
A les dècades dels anys 60 i 70 es va viure el progressiu tancament de la major part de la xarxa ferroviària 
de Mallorca, la qual havia arribat a comptar amb prop de 250 km d’extensió. La  implantació del vehicles 
motoritzats, la creixent xarxa de carreteres i l’ús cada cop més massiu del cotxe particular, va provocar que 
les autoritats de l’època renunciassin al tren com a mitjà de transport públic.  
Mentre a les principals regions i països europeus es recuperaven antigues línies de tren i tramvia i es 
tornava a apostar estratègicament pel transport ferroviari, a la dècada dels 90, distints moviments ciutadans 
i ecologistes començaren a reivindicar un canvi de model de transport a la nostra illa. La insostenible 
quantitat de vehicles que circulen per les carreteres  –Balears és el territori de l’Estat espanyol amb més 
cotxes per habitant, molt per sobre la mitjana europea–, l’impacte territorial que ha causat l’execució de 
nombroses autopistes i vies d’alta capacitat, i la incidència que té en la salut i en el medi ambient l’emissió 
de gasos contaminants provinents de vehicles de transport, ha duit a bona part de la nostra societat a 
reclamar a les institucions la potenciació i diversificació del transport públic de Mallorca com a eina 
essencial per a un model de mobilitat més saludable, segur i sostenible. 
L’any 2004 es va aprovar inicialment (aprovació definitiva 2006) el Pla Director Sectorial de Transports de 
les Illes Balears (PDSTIB). Aquest PDS preveu un ambiciós Pla de transport ferroviari, i entre les actuacions 
prioritàries hi figura la recuperació de la línia ferroviària Manacor-Artà i la seva extensió fins a Cala 
Rajada. De fet, el mateix PDST considera com a clars avantatges d’aquest corredor ferroviari la titularitat 
pública del seu traçat, la captació de grans fluxos de demanda turística i la importància del tren en la 
vertebració territorial de la comarca. 
La reobertura de la línia Manacor-Artà és una antiga reclamació de la comarca de Llevant que ha unit 
ajuntaments, partits polítics, entitats ciutadanes, sectors econòmics i societat civil en general. Durant molts 
d’anys, milers de persones sortiren cada any a caminar per damunt les vies per a exigir a les administracions 
que el tren tornàs a circular per la comarca de Llevant. 
En el mes d’octubre de 2008, el Ministeri de Foment i el Govern de les Illes Balears varen signar un conveni 
pel qual l’Estat espanyol es comprometia a finançar, per un valor de 443 M €, les infraestructures 
ferroviàries més importants previstes al PDSTIB, entre elles la recuperació de la línia Manacor-Artà i 
l’adquisició de les unitats mòbils corresponents. En aquest context, la Conselleria de Medi Ambient i 
Mobilitat va iniciar aquest mateix any els estudis i el projecte per a la reobertura d’aquesta línia ferroviària. 
i a l’any 2010 es van iniciar les obres. 
Els estudis de demanda realitzats pel Consorci de Transports de Mallorca (2009)  i el que recull el mateix 
PDSTIB de l’any 2004 coincideixen a assenyalar que la línia Manacor–Artà, amb connexió amb l’actual 
estació de Manacor, tendria entre 375.000 i 600.000 usuaris els primers anys i que, una vegada acabada la 
línia fins a Cala Rajada, en tendria entre 600.000 i 1 milió , demanda semblant a la que té el tram Inca-
Manacor i a la que té bona part de la xarxa ferroviària de la Península. Aquests estudis destaquen la 
importància del turisme, la potencialitat de les connexions bus+tren i el servei a tota la comarca. 



La paralització de les obres del tram-trem de Llevant anunciada recentment pel Govern de les Illes Balears 
suposa un greu perjudici per a la comarca de Llevant, en privar-la de gaudir d’una infraestructura de 
transport altament demandada i de la possibilitat d’avançar en la seva vertebració territorial i econòmica; es 
perden llocs de feina directes i indirectes en el sector de la construcció; i es renuncia a una alternativa cap a 
una mobilitat més sostenible i respectuosa amb el medi ambient. 

D’altra banda, resulta inadmissible que el Govern de les Illes Balears renunciï a desplegar i exigir a l’Estat 
el compliment del conveni ferroviari de l’any 2008. Les Illes Balears han reivindicat històricament inversions 
en transport ferroviari, fins i tot la potenciació d’aquest transport era menció explícita del Règim Especial. 
Els diferents governs estatals han invertit milers de milions d’euros en xarxa ferroviària, especialment línies 
d’alta velocitat. A tall de mostra, abans de l’estiu el Govern espanyol acaba de licitar l’extensió de l’AVE de 
Madrid a Extremadura per valor de més de 3.800 milions d’euros. La discriminació històrica de les Illes 
Balears pel que fa a inversions en transport públic ha estat un fet durant molts d’anys.  

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Petra adopta els següents  

ACORDS 
1. Instar el Govern de l’Estat a complir lleialment el Conveni Ferroviari signat l’any 2008 i instar el Govern 
de les Illes Balears a exhaurir totes les vies, jurídiques i polítiques, per exigir el compliment del conveni, 
sense renunciar en absolut al seu complet desenvolupament.  
 
2. Instar el Govern de les Illes Balears a continuar amb les obres i projectes de reobertura de la línia 
ferroviària entre Manacor i Artà i a prosseguir amb els estudis per a l’ampliació de la xarxa ferroviària des 
d’Artà fins Cala Rajada.  
 Petra,  23 d’agost de 2011 
Sgt.: Bartomeu Gual Riutort” 
 
 En el torn per als grups de l'oposició, la portaveu socialista Mª Antònia Alzamora, opina 
que s'haurien de continuar els treballs ferroviaris indicats en la moció; i el portaveu del PP, Miquel 
Santandreu, diu per la seva banda que no es tracta d'una qüestió política, sinó econòmica, perquè 
ara ja no basten els doblers, segons aquest regidor. Afegeix Santandreu que millor que el regidor 
d'Obres, ningú sap com estan els comptes de la Conselleria corresponent i que la situació 
econòmica determina unes conseqüències. El regidor Gual, al·ludit per la intervenció anterior, 
utilitza el seu segon torn per a dir que és veritat que el PSM estava en el Govern, però que el 
portaveu popular parla com si està en el Govern i això és Petra. Bartomeu reitera la proposta que el 
Conveni Ferroviari es dugui fins al final. En el segon torn per a l'oposició, el popular Santandreu 
afirma que els del seu grup tenen clar que estan a Petra i anuncia que votarien a favor de la 1ª 
proposta d'acord plenari que conté la moció, si es vota per separat. En el seu torn final, el ponent 
de l'equip de govern diu que la moció presentada es vota globalment i el resultat que s'obté en la 
votació realitzada referent a això és el que segueix: 
  
 Vots emesos:   11.  
 Vots a favor:   7  (5 del PSM, 1 de CxI i 1 del PSOE) 
 Vots en contra:   4 del PP.     
 Abstencions:      0. 
 
 Per tant, s'aprova per majoria absoluta del número legal de regidors que componen el 
Plenari, la moció abans transcrita. 
 
  f) La següent moció, du número de registre municipal d'entrada 1178 i data 26-8-2011, i 
es refereix al denominat “Manifest per un Sàhara lliure ja”. Segons comenta el regidor Gual que 
farà de ponent de l'equip de govern per a la defensa d'aquesta moció, aquesta va ser presentada per 
la Associació d'amics del poble sahrauí de les Illes Balears, però el PSM l'ha assumit com a pròpia. 
Després d'una introducció de l'assumpte, Bartomeu llegeix les peticions contingudes en el text 
següent:  

“MANIFEST 9 SETEMBRE 2011: SÀHARA LLIURE JA! 
 
El Campament de la Dignitat aixecat pels sahrauís dels territoris ocupats a finals de l’any passat, a prop de 
la capital L’Aaiun, com a nova forma de lluita pacífica per tal de denunciar unes condicions de vida 
abominables, i desmantellat amb una violència brutal el novembre de 2010 per part de la policia i l’exèrcit 
marroquins, ha estat l’exemple per a milers i milers de nord africans i àrabs de l’Orient Pròxim que des de 
principi d’aquest any 2011 han aixecat les seves tendes i les seves veus contra els règims polítics que els 



oprimien. Un regueró de campaments que han nascut com a forma de protesta pacífica  per a fer front a les 
injustícies de tota classe i que ha traspuat fins i tot a la riba nord de la Mediterrània i més enllà. 
D’ençà aquest novembre negre al Sàhara ocupat els sahrauís continuen la seva lluita pacífica pels Drets 
Humans del seu poble d’una manera constant, perseverant, als carrers i places de les seves ciutats ocupades, 
a les escoles, als llocs de treball els pocs sahrauís que hi tenen accés, i a les presons on romanen un nombre 
indeterminat de presos polítics que fan servir les vagues de fam, els seus cossos en definitiva, com a eines de 
lluita pacífica per la llibertat.  
Malauradament, apagades les cendres del Campament de la Dignitat, els mitjans de comunicació continuen 
tenint problemes per informar del què passa al Sàhara Occidental, a més que altres afers ocupen les 
primeres planes de diaris i noticiaris, però la lluita dels sahrauís no s’ha aturat ni un moment, i donen fe 
d’aquesta voluntat de resistència els mitjans alternatius, Internet i les xarxes socials, que es poden consultar 
fàcilment.  Perquè la seva lluita no s’aturarà mentre no es resolgui el conflicte provocat per l’ocupació i 
espoli del Sàhara Occidental per part del Regne del Marroc, emparat per la complicitat no sempre silenciosa 
d’una part de països de la comunitat internacional, entre els quals s’hi troba el regne d’Espanya, malgrat 
que els ciutadans donam tot el suport i solidaritat a aquest poble germà en la seva justa causa. 
 
Per tot això, EXIGIM 
Que els nostres governants es facin ressò de la voluntat del poble, del respecte a la legalitat internacional i a 
les nombroses resolucions de Nacions Unides en favor de la pau, la llibertat i la defensa dels Drets Humans 
conculcats al Sàhara Occidental per damunt dels interessos econòmics i polítics. 
Que l’onada democràtica que sacseja el nord d’África, per a ser creïble dins el Regne del Marroc, tengui 
com a primera condició l’abandó de l’ocupació il·legal del Sàhara Occidental per part de les autoritats 
marroquines i el retorn a la vigència del Dret Internacional. 
Que el poble sahrauí expressi la seva voluntat democràtica reconeguda per les Nacions Unides mitjançant un 
referèndum d’autodeterminació, lliure i transparent, per tal d’assolir la independència, com un primer pas 
ineludible per arribar a un Magrib àrab en pau i llibertat. 
 
Palma, 9 de Setembre de 2011 
Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears” 
 
 En el torn per als altres grups del Plenari, Maria Antònia Alzamora del PSOE, anuncia el 
seu vot favorable, si bé opina que hauria d'haver participació de l'Ajuntament i que hauria 
d'estimular-se la participació ciutadana i l'acollida de famílies a Petra. També es mostra favorable 
a aquesta acollida el portaveu de CxI, Lluís Grimalt. El portaveu del grup popular, Miquel 
Santandreu, es pronuncia a favor de la moció. No hi ha segona ronda d'intervencions i per això es 
passa directament a la votació, quedant aprovada per unanimitat dels membres que componen el 
Plenari, la moció abans referida. 
 
      4.- DECRETS DE BATLIA.- 
 
 Dintre d'aquest punt de l'ordre del dia, és ara el portaveu de CxI, Lluís Grimalt, qui 
intervé per interessar-se pel pagament número 12 de la Resolució de Batlia núm. 90/2011 de 13 de 
juliol, referit a la neteja d'un solar particular en el Passeig des Tren. Per a respondre al regidor 
Grimalt, intervé el regidor d'Hisenda, Sebastià Reixac, i recorda que l'Ajuntament va signar un 
conveni que incloïa uns compromisos. El següent regidor que pren la paraula és Gabriel Nadal del 
PP, en relació amb les Resolucions de Batlia números 94 i 95 de 19-7-2011, relatives a 
l'adjudicació d'una obra que ja està feta. Pren la paraula en aquest cas el regidor d'Obres i es 
refereix als antecedents de l'assumpte, en concret als problemes esdevinguts durant l'execució de 
l'obra de la pista de tennis en el Poliesportiu Municipal, per part de Projectes Hugo Sport. Recorda 
Bartomeu que va trigar moltíssim l'empresa a acabar l'obra i que va ser necessari contractar parts 
no finalitzades. El regidor Gual al·ludeix a l'empresari en qüestió dient que amb aquest home 
estam malament i que durà a l'Ajuntament davant el Jutjat. Finalment, afegeix Bartomeu que 
l'Ajuntament reclama danys i perjudicis a aquest contractista, per valor de 42.832,78 euros més 
IVA, corresponents a la part d'obra no executada. 
 Abans que la Sra. Presidenta passada al següent punt de l'ordre del dia, el portaveu del PP, 
Miquel Santandreu, pretén introduir una moció per urgència en aquest moment de la sessió 
plenària. 
 La Sra. Presidenta es dirigeix novament  al Secretari perquè informi i aquest funcionari 
procedeix altra vegada a la lectura de l'article 91.4 del ROF, per si no hagués quedat clar el seu 
contingut en la lectura anterior i on es diu literalment el següent:  

 “En las sesiones ordinarias, concluido el examen de los asuntos incluidos en el orden del 
día y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, el Presidente preguntará si algún grupo político 
desea someter a la consideración del Pleno por razones de urgencia, algún asunto no comprendido 



en el orden del día que acompañaba a la convocatoria y que no tenga cabida en el punto de ruegos 
y preguntas. Si así fuere, el portavoz del grupo proponente justificará la urgencia de la moción y el 
Pleno votará, acto seguido, sobre la procedencia de su debate” 
 Francisco González torna a ressaltar els requisits reglamentaris exigibles perquè pugui 
introduir-se la moció que sigui dintre d'una sessió ordinària i que són els següents: 
 
*Que l'assumpte no tingui cabuda en el punt de precs i preguntes. 
*Que es justifiqui la urgència. 
*Que el Plenari voti prèviament sobre la procedència del seu debat. 
 
 Pren la paraula el regidor popular que demana permís a la Presidència per a poder llegir la 
introducció de la moció, en la qual es relaciona el cobrament de la dedicació exclusiva de la 
Batlessa, amb el conveni del personal laboral municipal. 
 Una vegada començada la lectura, Caterina Mas considera que l'assumpte té cabuda dins 
del punt de precs i preguntes, però el portaveu del PP discrepa de l'anterior. La Presidenta es 
dirigeix de nou al Secretari perquè informi. El funcionari entén que no s'ha justificat la urgència 
d'introduir aquest assumpte en l'ordre del dia i el portaveu del PP també discrepa d'això últim. 
Miquel Santandreu diu que la urgència ve determinada pel fet que ara s'ha d'aprovar el pressupost 
municipal. Mentre es discuteix la qüestió, el regidor del PSM, Biel Alomar Bauzá, abandonarà el 
saló de Plens i ja no tornarà a incorporar-se al mateix, quedant l'equip de govern amb 4 regidors i 
el Plenari amb un membre menys (10) del seu número legal (11). El Tinent de Batle de l'equip de 
govern, Sebastià Reixac, pren la paraula i procedeix a la lectura del disposat en l'article 26.3 de la 
Llei 30/1992 de 26 de novembre, on es diu literalment el que segueix: 
 
“No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden 
del día, salvo que estén presentes todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la 
urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.” 
 
 El Secretari reconeix que el portaveu popular ha motivat ara la urgència, si bé afegeix que 
no ha comprès la justificació; però en qualsevol cas, el funcionari recorda als presents que la Llei 
preval sobre el Reglament. El regidor Reixac fa arribar al Secretari una fotocòpia del contingut 
d'aquest article. El funcionari, per la seva banda, fa arribar la fotocòpia esmentada als regidors 
populars Miquel Santandreu i Martí Sansaloni. Aquest últim regidor, s'oposa que es prengui en 
consideració la norma legal que aporta el Tinent de Batle i protesta per la sortida del regidor Biel 
Alomar del sala d’actes. El Secretari demana la paraula per recordar que els regidors tenen 
reconegut un dret fonamental a participar en els assumptes públics, dintre de l'article 23.1 de la 
Constitució, compatible amb la possibilitat d'abandonar una sessió plenària, no assistir a la mateixa 
o entrar una vegada que hagi començat, sense que per això se'ls pugui obligar o impedir la 
participació en els debats o en les votacions, per a no lesionar el referit dret fonamental; amb 
independència que la Batlessa hagués de sancionar els incompliments del deure assistència a les 
sessions plenàries que també tenen els regidors. 
 El Tinent de Batle de l'equip de govern, Sebastià Reixac, intervé per la seva banda per a 
dir que no comprèn el llenguatge utilitzat ni la motivació de la urgència exposada per part del 
regidor popular Miquel Santandreu, afegint aquest representant de l'equip de govern, que la 
urgència és una cosa que s’ha d’acreditar i que ell no ha fet la Llei on apareix l'article que ha 
mostrat. El regidor del PP, Martí Sansaloni, demana que se sotmeti a votació la urgència d'incloure 
aquest assumpte en l'ordre del dia i si no que s'atingui l'equip de govern a les conseqüències. 
Afegeix Martí que això no és democràcia i que no es pot fer dependre a onze persones de la 
voluntat d'una. Sebastià li diu a Martí que no té por que presentin mocions i aquest últim regidor 
del PP insisteix a demanar que se sotmeti a votació la urgència d'introduir l'assumpte que pretén 
abordar l'oposició. La Sra. Presidenta dóna pas al següent punt de l'ordre del dia. 
 
 
 5.- INTERPEL·LACIONS, PRECS I PREGUNTES.-  
 
 Les intervencions en aquest punt, comencen amb una de la portaveu socialista Maria 
Antònia Alzamora, que formula una protesta contra l'actitud de la Batlessa, pel fet que retiràs de la 
convocatòria de la sessió extraordinària 3 assumptes que havia plantejat l'oposició; i també pel fet 
que s'hagi retirat del saló d’actes, el regidor de l'equip de govern, Biel Alomar. També protesta 



aquesta regidora perquè, segons diu, l'Ajuntament de Petra és el que es torba més de tota l’Illa a 
pagar als proveïdors i esmenta la xifra de 207 dies; a propòsit de la qual cosa sol·licita que se li 
faciliti un llistat de factures pendents. El següent regidor que intervé és el portaveu de CxI, Lluís 
Grimalt, i ho fa amb una pregunta que és la següent: Quant costen les màquines que netegen els 
camins i que es fa per a evitar que causin danys en el patrimoni? Pren la paraula llavors el regidor 
d'Hisenda i li diu al regidor Grimalt que ara no li pot contestar, però que ho farà en la sessió 
ordinària següent. Després és el regidor popular Martí Sansaloni per a interessar-se per una 
sol·licitud d'informació que va presentar en l'Ajuntament en data 22-6-2011, comentant que més 
valdria que es contesti a aquesta petició, perquè el dret d'informació dels regidors està per davant 
de qüestions sobre el Sàhara. El Tinent de Batle, Sebastià Reixac li contesta que no tenen 
comparança uns drets amb uns altres i sobre la sol·licitud esmentada diu que creu recordar que el 
Secretari havia informat en contra per afectar a la protecció de dades personals. El funcionari 
al·ludit ho nega i explica que ja té una part del demanat preparada, però falta altra que la hi ha de 
facilitar Margalida Font. Segueix dient Francisco González  que no ha volgut pressionar ara a la 
funcionària citada, perquè es troba molt carregada en aquests moments per a posar al dia la 
comptabilitat, en concret la liquidació del pressupost municipal i el compte general que és un 
assumpte crític per a l'Ajuntament. Per altra banda, informa que com el regidor interessat no ha 
indicat urgència en el que demana, estava aplicant el termini normal per a resoldre qualsevol 
sol·licitud que és el de 3 mesos quan no hi ha altre específic, legalment previst. Després de 
l'explicació anterior, és el regidor popular Gabriel Nadal, qui intervé per a referir-se a la pista de 
pàdel, dient que han caigut vidres dintre l'Escola i demana que s’arregli això. El regidor d'Obres, 
Bartomeu Gual, diu que ara està pendent del perit, però que després s'arreglarà. La següent 
intervenció també prové del grup popular i és del regidor Miquel Santandreu el qual pregunta si 
l'antena de telefonia mòbil es va a instal·lar en terreny municipal. El regidor d'Obres li contesta 
positivament, dient que s’està en contacte amb l’empresa Orange. Recorda el Regidor Santandreu 
que ja es va demanar en anterior sessió plenària que es negociarà un contracte per part de 
l'Ajuntament, amb un termini curt, de tal forma que més endavant l'empresa de telefonia pugui 
col·locar la seva instal·lació més fora del nucli urbà. A l'anterior respon Bartomeu que no s'ha 
parlat de terminis de lloguer amb l'empresa. Santandreu demana que el termini del contracte sigui 
el més curt possible. Finalitza aquest punt de l'ordre del dia amb una pregunta del portaveu de  
CxI, Lluís Grimalt, sobre si les sessions plenàries es poden celebrar a partir de les 21.15 i la 
resposta de la Presidenta és que sí.     
 
 No es produeixen ja més intervencions dintre d'aquest punt i al no haver més    assumptes 
a l'ordre del dia, és per això que la Sra. Presidenta aixeca la sessió, essent les 22,55 hores; i a 
continuació, ofereix un torn de precs i preguntes per al públic present en la sala, sobre temes 
concrets d'interès municipal, en virtut del disposat en els articles 88.3 i 228.2 del ROF i 12 del 
ROM. Una persona del públic present en la sala es refereix al Centre de Dia i comenta que el 
carrer Font és molt estret i que té  els bordillos molt alts, per la qual cosa sol·licita un disc que 
permeti a les persones que van al Centre de Dia i que han de baixar del cotxe per a accedir a aquest 
Centre que no es vegin pressionades pels altres conductors. També planteja el mateix veí el tema 
del Centre de Nit. Sobre això últim, la Sra. Batlessa li diu al veí que la Conselleria corresponent va 
llençar per a baix el Conveni per motius econòmics. Pren la paraula després altre veí, Miquel 
Monroig Mestre, que planteja l'assumpte de les subvencions a les entitats culturals i esportives de 
Petra. Per a respondre a aquest altre veí, en aquest cas intervé el regidor d'Hisenda, el qual contesta 
que l'equip de govern fa ara feina per al pressupost de 2012 i resulta complicat dir el que rebran 
aquestes entitats, perquè no se sap si l'Ajuntament podrà contar amb la pujada de preus municipals 
que ha quedat “sobre la mesa” i amb quina quantitat corresponent al Fons de Cooperació Local. 
Sebastià Reixac afegeix que serà necessari retallar, però que no li pot respondre amb seguretat. Ja 
no intervé cap veí més, davant la qual cosa la Sra. Batlessa dóna per finalitzada també la reunió a 
les 23 hores, del qual don fe i estenc la present acta, que jo el Secretari certific. 
 
 
          Vist-i-plau                                                 El Secretari 
         La Batlessa 
 
  
Signat: Caterina Mas i Bennasar.                   Signat: Francisco González Benito.             


